A N N E X

SETEMBRE 2011
TEATRE

Per a aquest curs, la secció de Teatre us proposa un
taller d’adults els dimecres i/o divendres de 19 a 21
hores, i un curs per a joves els dimecres, dijous o
divendres a la tarda, a partir de les 18 h.
S’hi treballaran exercicis de veu, expressió corporal,
improvitzacions amb textos, improvisacions d’escenes
amb tècnica imatge, composició escenogràfica conjunta
amb materials senzills i reciclats. Dedicarem una part
del curs a treballar una lectura teatralitzada i una altra,
a assajar una obra de teatre de text que representarem
a final de curs.
Si esteu interessats en qualsevol d’aquestes activitats,
passeu per Secretaria i us n’informarem.

MODELISME FERROVIARI
El proper 3 de setembre iniciem el curs 2011-2012.
Treballarem en el disseny, construcció i decoració d’una
maqueta modular d’escala N d’uns 5 metres de llargada
aproximadament, i continuarem amb la decoració del
diorama a escala H0 començat l’any passat.

INFORMACIÓ GENERAL
CURSOS 2011/2012

Durant el mes de setembre podreu informar-vos a la
Secretaria de l’Ateneu dels cursos i activitats que s’hi
impartiran aquest curs.
Haureu de formalitzar els fulls d’inscripció els dies
indicats en cada modalitat.

APLEC DE L’ATENEU 2011
Partida de Grenyana
25 de setembre

Inscripcions: fins al 16 de setembre a Secretaria.
Recollida de tiquets fins al 20 de setembre.
Hi haurà servei de transport pels que hi estigueu
interessats. (Més informació al full annex.)

VARIS
CANTADORS DE PONENT
El divendres 16 de setembre ens tornarem a reunir els
cantadors de Ponent al voltant d’una taula, al nostre
Ateneu Popular. Et recordem que si vols venir a cantar
o tocar només cal que portis la veu, l’instrument i alguna
cosa per menjar i compartir. D’aquest sopar comú en
sortiran les forces per cantar tot allò que vagi brollant
de cadascú i de tots plegats!
Activitat lliure, oberta a tothom que hi vulgui participar!

CURS DE DEFENSA
I SEGURETAT
Aquest curs, l’Ateneu torna a oferir el curs de defensa
personal DECONSE, una modalitat d’arts marcials
senzilla i fàcil d’aprendre, que pot practicar tothom i
que es basa en tres principis bàsics: la prevenció, la
seguretat i la defensa personal com a últim recurs. Us
animem a participar-hi!
Horari del curs: els divendres, de 20.30 a 22 h
Inici del curs: 7 d’octubre
Inscriviu-vos a Secretaria abans del 23 de setembre.

CURS DE MÀGIA
Impartit per Jordi Cumelles i Miquel Vives,
Consta de vuit sessions de dues hores els dimecres i
d’una una gala final dels participants el 2 de desembre.
Inici: 5 d’octubre
Impartit per Jordi Cumelles i Miquel Vives, Centenarius.
Adreçat a majors de 12 anys; màxim 15 assistents. Us
hi podeu inscriure fins al 23 de setembre a la Secretaria.

